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SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPUA-CAU/PR 
 
Data 26 de setembro de 2022 Horário Das 10h às 12h12min 

Local Híbrida, virtual na plataforma Microsoft Teams; presencial na sede do CAUPR, sito a 
AV. Nossa Senhora da Luz, 2530, Curitiba (PR). 

 

Participantes 
Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador-adjunto 
Maugham Zaze Membro Titular 
Vandinês Gremaschi Canassa Membro Titular 

Assessoria Caori Nakano Assistente da CPUA-CAU/PR 
 
 
 
 

Convidados Constança Lacerda Camargo Coordenadora CTATHIS-CAU/PR 
 

Aprovação da Súmula 
Encaminhamento Após leitura, debate, ajustes e contribuições, foi aprovada unanimemente, a Súmula da 

Reunião Ordinária #7, de 29 de agosto 2022. 
 

Comunicações 
Responsável Walter Gustavo Linzmeyer 
Comunicado O Coordenador-adjunto WALTER GUSTAVO LINZMEYER conduziu os trabalhos. 

Por motivo de agenda da CPFi o conselheiro SARDO justificou sua ausência. 
O conselheiro ORMY por motivos acadêmicos justificou sua ausência. 
A Coordenadora JEANNE, do GT responsável pelos trabalhos do IAB/PR, núcleo 
de Maringá, do Edital de ATHIS do CAU/PR, por motivo de agenda não pode par-
ticipar e um novo convite será enviado para a próxima reunião. 

 
Pauta 

Responsável Walter Gustavo Linzmeyer 
Encaminhamento Com a anuência dos membros presentes foi invertida a ordem das pautas. 

Fica registrado que por conta do fuso horário os conselheiros concordaram que 
deveriam ver com antecedência a disponibilidade de horário do conselheiro ORMY 
para que possa participar das próximas reuniões. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Planos Diretores Municipais 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer 
Encaminhamento O Relator GUSTAVO fez um breve informe sobre as ações que o Estado do Paraná tem 

dado sobre o PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado das Regiões 
Metropolitanas) e o único que não teve andamento foi o de Curitiba. 
O conselheiro MAUGHAM observou se o Conselho tivesse uma articulação poderia 
ocupar um cargo no governo para defender os interesses da profissão e do Conselho. 
Complementou que o Conselho deveria criar um estímulo maior para que os arquitetos 
estivessem mais presentes, ter um quadro dos membros que participaram do CAU/PR 
para que os Municípios e Estado tenham para a administração pública nomes de 
experiência e bagagem. 

 
2 Ações da CE-ATHIS 
Fonte CE-ATHIS 
Relator  Constança Lacerda Camargo 
Encaminhamento A convidada Cons. CONSTAÇA fez um breve informe sobre a abertura de dois editais 

que o CAU/PR está elaborando, o primeiro de fomento de ATHIS, enquanto Política 
Pública com um objeto específico, o Município de Rio Branco do Sul foi escolhido 
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2 Ações da CE-ATHIS 
como projeto-piloto e o CAU/PR realizará um Termo de Cooperação, a partir deste Pro-
jeto-Piloto vai se estabelecer critérios para pontuação dos Municípios aos próximos edi-
tais como: 
a) ter estabelecido uma política habitacional ou em processo de elaboração; 
b) ter uma lei de ATHIS municipal; e/ou 
c) ter um conhecimento prévio das necessidades habitacionais. 
Para que possa ser contemplado por esse edital de acordo com sua demanda específica. 
O segundo Edital, aberto a análise de proposta para a participação dos profissionais para 
executar esse trabalho, mas com critérios de pontuação como experiência previa e com 
possibilidade de parceria com a iniciativa privada para amarrar ainda mais a execução 
dos editais e um dos critérios a ser adotado é que se tenha uma gestão. 

 
3 ATHIS 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Vandinês Gremaschi Canassa 
Encaminhamento A Relatora VANDINÊS, fez informe do projeto de Maringá, comentou que houve 

um mal-estar com relação a gratificação que o Prefeito prometeu aos profissionais 
de Saúde da Família, que aplicariam os questionários, mas foi contornado com a 
intervenção da Coordenadora JEANNE (núcleo do IAB/PR); com relação à Funda-
ção João Pinheiro foi percebido o despreparo com relação a moradia e habitação por 
não terem seu quadro arquitetos e urbanistas. 
Informou que mês que vem haverá uma ação de capacitação de 40 pessoas entre 
Agentes de Saúde e Arquitetos e Urbanistas que vão ser os agentes multiplicadores. 
Haverá também um evento da ONU/ HABITAT o qual o conselheiro GUSTAVO 
será o mediador, e também vão estar presentes a Fundação João Pinheiro, Mariana 
Estevão e a presença do CAU/RS com a apresentação do projeto, Nenhuma Casa 
Sem Banheiro. 
Com relação ao Banco de Materiais ainda não conseguiu dar sequência por conta de 
agenda. 

 
4 Carta aos Candidatos 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer  
Encaminhamento O Relator GUSTAVO tem acompanhado as redes sociais e observou que o CAU/PR tem 

intensificado os contatos com novos candidatos, não sabe se a deliberação anterior foi 
feita pelo Gabinete em tempo hábil. 
Solicitará um Relato do Presidente antes das eleições de 2022 para expor à Plenária. 

 
5 Acompanhamento Parlamentar 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Maugham Zaze  
Encaminhamento O relator MAUGHAM expôs a necessidade de ter uma aba da CPUA no site do CAU/PR 

para que os profissionais tenham em conhecimento do resultado dos trabalhos que estão 
sendo desenvolvidos pela Comissão, assim os arquitetos vão se sentir melhor 
representados e com confiança nos trabalhos do Conselho. 
O conselheiro GUSTAVO propôs colocar na pauta da COA. 

 
EXTRA PAUTA 

 
6 Nota Repúdio ao PL 257/2022 referente a alterações no COLIT 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer 
Encaminhamento O relator GUSTAVO fez um breve relato do que das mudanças que aconteceram no 

COLIT e observou que a cadeira que o CAU/PR tinha sido retirada dos membros do 
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referido Conselho e o informou que não localizou o Decreto que regulamentaria o ato. 
O conselheiro MAUGHAM ressaltou que os Arquitetos e Urbanistas são agentes de pla-
nejamento urbano e regional, que não podem aceitar pacificamente essa situação, pois 
assim o CAU/PR não estaria representando os interesses da sociedade e profissão. 
A conselheira VANDINES destacou como grave o decreto que revogou o anterior, uma 
vez que o CAU/PR sequer foi consultado. 
Sendo assim, o Conselheiro relator propõe deliberação, conforme segue. 

DELIBERA: 
1. APROVAR, de forma unânime, a Nota de Repúdio contida no Relatório e Voto 

do Conselheiro Relator, WALTER GUSTAVO LINZMEYER; 
2. Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/PR, para verificação e to-

mada das seguintes providências: 
a) Levar a apreciação e aprovação (ou homologação) do Plenário, em Regime de 
Urgência, face a importância e gravidade dos fatos; 

b) Caso aprovada, para publicação e democratização junto à sociedade, através 
do site e redes sociais do CAU/PR, bem como oficiar o COLIT; e 

c) Oficiar e dar os devidos encaminhamentos necessários para a indicação de 
membros titulares e suplentes do CAU/PR, face as particularidades e objetivos 
desta autarquia com as atribuições e competências do COLIT. 

3. Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das seguintes providên-
cias, observado e cumprido o fluxo; 

4. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais seto-
res e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto; e 

5. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/PR, para os devidos enca-
minhamentos; 

Deliberação nº 10/2022 CPUA-CAU/PR aprovada unanimemente. 

 
Curitiba (PR), 26 de setembro 2022. 

 
 
 
 
 

 
Coordenador adjunto CPUA-CAU/PR 

CAORI NAKANO 
Assistente da CPUA-CAU/PR 
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8 REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DA CPUA-CAU/PR 
Videoconferência 

Folha de Votação 1 

Função Conselheiros Votação 
Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior    X 
Coord. Adjunto Walter Gustavo Linzmeyer X    
Membro Maugham Zaze X    
Membro Vandinês Gremaschi Canassa X    
Membro Antônio Ricardo Nunes Sardo     X 
 

Histórico da votação: 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPUA-CAU/PR 

Data: 26/09/2022 

Matéria em votação: Aprovação da Súmula nº 7/2022 CPUA-CAU/PR 

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenções (0), Ausências (2) de um Total (5) 

Ocorrências: Não houve. 

Assistência Técnica: Caori Nakano • Condução dos Trabalhos: Walter Gustavo Linzmeyer 

Folha de Votação 2 

Função Conselheiros Votação 
Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior    X 
Coord. Adjunto Walter Gustavo Linzmeyer  X    
Membro Maugham Zaze X    
Membro Vandinês Gremaschi Canassa X    
Membro Antônio Ricardo Nunes Sardo     X 
 

Histórico da votação: 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPUA-CAU/PR 

Data: 26/09/2022 

Matéria em votação: Nota Repúdio ao PL 257/2022 referente a alterações no COLIT 

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenções (0), Ausências (2) de um Total (5) 

Ocorrências: Não houve. 

Assistência Técnica: Caori Nakano • Condução dos Trabalhos: Walter Gustavo Linzmeyer 
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